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Noty o autorach
Emilia Witkowska-Grabias – prawnik, ukończyła aplikację adwokacką
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW przy
współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Uczestniczyła w pracach zespołu
powołanego do utworzenia uczelni Służby Więziennej – Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Specjalizuje się w prawie
gospodarczym, prawie o szkolnictwie wyższym, postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz legislacji.
Tomasz Korczyński − mgr, kpt. Służby Więziennej, absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; starszy psycholog Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Uczestnik szkoleń
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dialogu motywującego.
Jego zainteresowania naukowe to psychologiczne uwarunkowania postawy wobec kary śmierci, etyczne zastosowanie reguł wpływu społecznego,
problematyka pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.
Kamila Kotowska – absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego; specjalista w Zespole do spraw Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stanisław Lipiński – dr n. hum., dr hab. n. społ., pedagog specjalny
w zakresie resocjalizacji i penitencjarystyki; wieloletni nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, promotor prac doktorskich i recenzent
rozpraw habilitacyjnych. Autor ponad 150 artykułów naukowych i 12 monografii wydanych w Polsce i za granicą. Jego monografie znajdują się
m.in. w zbiorach Biblioteki Kongresowej USA, Harvard Libraty Harvard
University, Cambridge University.
Michał Wawrzyniak – mgr, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oficer Służby Więziennej w stopniu ppor., kierownik działu
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penitencjarnego w Częstochowie. Jego zainteresowania badawcze związane są z penitencjarystyką oraz prawnymi aspektami wykonania kary
pozbawienia wolności.
Konrad Wierzbicki – dr n. społ. w zakresie pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; kpt. Służby Więziennej, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie, sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „The Prison
Systems Review”. W latach 2015-2019 wykładowca akademicki PWSZ
w Chełmie. Od roku 2019 związany z UKSW w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnozy i profilaktyki
społecznej. Autor publikacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania więziennictwa oraz niektórych problemów współczesnej resocjalizacji
penitencjarnej. Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej,
koncepcji współczesnych stanowisk pedagogicznych, normy personalistycznej i zagadnień integracji osoby w czynie.
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